
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku 

odbor školstva, kultúry, športu a mládeže 

 
Materiál na 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník č. 1/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej 

škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni  

a o podmienkach úhrady príspevkov.  

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM vo vnútri materiálu 

 

Spracovali: 

Mgr. Viera Dercová, vedúca OŠKŠaM 

Mgr. Jozef Kurty, odborný zamestnanec školského úradu 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Stanovisko MsR zo dňa: 
 

 

 

 

 

Stanovisko Komisie pre VKŠaM zo dňa 2.marca 2017:  

Komisia pre VKŠaM tento materiál odporúča prerokovať a schváliť. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Svidník, 14. marec 2017 



NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

uznáša sa 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej 

škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške 

príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Podrobné vysvetlenie všeobecne záväzného nariadenia 

 

Verejné, neštátne i cirkevné ZUŠ, MŠ, JŠ a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obcí sú financované  z výnosu dane z príjmov fyzických osôb. 

Spôsob rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí 

upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

samospráve  v znení neskorších predpisov. 

Kritériá a váhy rozdeľovania výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí a 

rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z 

príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Zber údajov potrebných na 

rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb obciam na školstvo sa 

uskutočňuje podľa §7a  zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.  

V záujme čo najobjektívnejšieho prerozdeľovania verejných zdrojov v prepojení na 

všeobecný prístup k výchovno-vzdelávacím aktivitám financovaných z verejných zdrojov sa 

zaviedlo pravidlo, že finančné prostriedky z výnosu dane obce sa poukážu na žiaka základnej 

umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy alebo školského 

zariadenia len u jedného zriaďovateľa základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej 

školy alebo školského zariadenia a len v jednej základnej umeleckej škole, v jednej jazykovej 

škole, v jednej materskej škole alebo v jednom školskom zariadení. Cieľom je, aby sa 

nestávali také prípady, ako napríklad, že jedno dieťa dostávalo dotácie z verejných zdrojov aj 

v štyroch odboroch základnej umeleckej školy a niektoré deti neboli prijaté nie pre nedostatok 

talentu, ale pre nedostatok miesta. V praxi sa môže stať, že žiak základnej umeleckej školy 

alebo poslucháč jazykovej školy, dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie alebo plnoletá osoba navštevuje viac škôl alebo 

školských zariadení rovnakého druhu. V takomto prípade zákonný zástupca dieťaťa, žiaka 

alebo poslucháča alebo plnoletá osoba poskytne písomné čestné vyhlásenie jednej príslušnej 

škole alebo jednému školskému zariadeniu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa, žiaka 

alebo poslucháča do zberu údajov. Následne toto čestné vyhlásenie pre zber údajov predloží 

riaditeľ príslušnej školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. Zákon v § 7a ods. 5 

ustanovuje obsah Čestného vyhlásenia pre zber údajov. Následne zriaďovatelia škôl a 

školských zariadení sú povinní oznámiť obci údaje potrebné na zákonné rozdelenie 

príspevkov z podielových daní najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka za školy a 

školské zariadenia, ktoré majú sídlo na území príslušnej obce.  

Zber údajov sa uskutočňuje prostredníctvom výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 40-01, ktorý je 

zverejnený na webovej stránke Ústavu informácií a prognóz školstva. 

V súlade s metodickým pokynom na vypĺňanie výkazu 40-01 sa uvádza, že žiak základnej 

umeleckej školy v individuálnej forme vzdelávania a skupinovej forme vzdelávania sa 

započíta pri zbere údajov v príslušnej základnej umeleckej škole najviac jeden krát. 

Originálne kompetencie obcí na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. V tomto zákone sú uvedené kompetencie a úlohy obce (§ 6 ods. 

12) v oblasti financovania školstva, aj povinnosť samosprávy prijať VZN, v ktorom sa určuje 

výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, JŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.  

Preto v prípade, ak rodič má záujem aby jeho dieťa navštevovalo viacej odborov alebo viacej 

nástrojov v rámci hudobného odboru, stúpne počet vyučovacích hodín, ktoré nie sú dotované 

v rámci podielových daní. Preto je potrebné, aby si tieto vyučovacie hodiny hradil zákonný 

zástupca. 



2. Vzťah nariadenia k vyšším právnym predpisom 

 

     Návrh tohto nariadenia je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

a školských zariadení a nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. v znení NV SR č. 531/2011 Z. z. 

o rozdelení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. 

 

3. Ciele, ktoré sleduje 

 

     Návrh predmetného nariadenia vychádza z potrieb a požiadaviek vedenia Základnej 

umeleckej školy vo Svidníku (ďalej len „ZUŠ“) a je upravený o výšku mesačného príspevku 

pre zákonných zástupcov, ktorí neodovzdajú súhlas na započítanie do zberu údajov ZUŠ 

v meste Svidník, pre zákonných zástupcov, ktorých deti majú záujem o štúdium ďalšie 

predmety v ZUŠ a pre záujemcov o štúdium ZUŠ z radu dospelých nad 25 rokov. 
 

4. Vplyv na rozpočet mesta Svidník 

 

     Výška finančných prostriedkov bude príjmom ZUŠ. 

 

5. Vyhodnotenie pripomienkového konania 

     V pripomienkovom konaní bola k návrhu VZN 1/2017 dňa 18. januára 2017 zaslaná jedna 

pripomienka. Predmetnou pripomienkou sa zaoberali na svojom zasadnutí členovia Rady 

školy pri Základnej umeleckej škole vo Svidníku dňa 1.2.2017 a členovia komisie pre 

vzdelávanie, kultúru, šport a mládež dňa 2.3.2017. Predložený návrh VZN 1/2017 je so 

zapracovanou zmenou navrhnutou vedením Základnej umeleckej školy vo Svidníku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  1/2017 

 

Mesto Svidník, na základe prenesenej  pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa §49 ods.4 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svidník č. 1/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej 

škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni  

a o podmienkach úhrady príspevkov.  

 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              17. januára 2017 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 17. januára 2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 17. januára 2017 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 2. februára 2017 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 3. februára 2017 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky  elektr.:             prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  

 



Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svidník č. 1/2017,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 

o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej 

škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni, o výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni  

a o podmienkach úhrady príspevkov.  
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Svidník č. 3/2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského strediska záujmovej činnosti, o výške príspevku v základnej umeleckej škole, 

o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni, o výške 

príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a o podmienkach úhrady príspevkov (ďalej len 

„nariadenie“). 

 

  

  

Článok 2  

  

1. Text v Článku 5 nariadenia sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom čl. 5 takto:  

 

„1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole v prípade odovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov 

príslušnej základnej umeleckej škole: 

a) pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky je 3,00 EUR mesačne, 

b) pre individuálne prípravné štúdium je 3,00 EUR mesačne, 

c) pre skupinové prípravné štúdium je 3,00 EUR mesačne,  

d) pre individuálne štúdium hudobného odboru pre žiakov základných a stredných 

škôl je 6,00 EUR mesačne,  

e) pre skupinové štúdium hudobného odboru pre žiakov základných a stredných škôl 

je 3,00 EUR mesačne,  

f) pre štúdium hudobného odboru pre dospelých je 10,00 EUR mesačne,  

g) pre štúdium literárno-dramatického odboru pre žiakov je 3,00 EUR mesačne,  

h) pre štúdium literárno-dramatického odboru pre dospelých je 10,00 EUR mesačne,  

i) pre štúdium tanečného odboru pre žiakov základných a stredných škôl je 3,00 

EUR mesačne,  

j) pre štúdium tanečného odboru pre dospelých je 10,00 EUR mesačne, 

k) pre štúdium výtvarného odboru pre žiakov základných a stredných škôl je 3,00 

EUR mesačne,  

l) pre štúdium výtvarného odboru pre dospelých je 10,00 EUR mesačne,  



m) pre individuálne a skupinové prípravné štúdium súčasne je 3,00 EUR mesačne,  

n) pre individuálne a skupinové štúdium súčasne pre žiakov základných a stredných 

škôl je 6,00 EUR mesačne,  

o) pre individuálne a skupinové štúdium súčasne pre dospelých je 10,00 EUR 

mesačne. 

 

6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole v prípade neodovzdania súhlasu na započítanie do zberu údajov 

príslušnej základnej umeleckej škole alebo v prípade štúdia každého ďalšieho 

predmetu: 

a) pre individuálne štúdium 40,00 EUR mesačne, 

b) pre skupinové štúdium 20,00 EUR mesačne. 

 

7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole pre dospelú osobu od dovŕšenia 25 rokov veku a v prípade štúdia 

každého ďalšieho predmetu: 

a) pre individuálne štúdium 116,00 EUR mesačne, 

b) pre skupinové štúdium 38,00 EUR mesačne. 

 

8. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej 

umeleckej škole sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca dieťaťa o to 

písomne požiada a predloží riaditeľovi základnej umeleckej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu.“ 

  

2. Ostatné ustanovenia sa nemenia. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia. 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa ......marca 

2017 uznesením č..... 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. apríla 2017.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 


